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 الدرس األول : أنواع الروافع                    ( القوى والحركة )الوحدة األولى  
 لمساعدتھ فى أعمالھیعتقد البعض أن الروافع ھى أول اآلالت التى استخدمھا اإلنسان  -
 ق.م عن طریق عالم الریاضة الیونانى أرشمیدس 260تم وصف الروافع أول مرة عام  -
 تسمى بنقطة االرتكاز كما تؤثر علیھا قوة ومقاومة .تتحرك حول نقطة ثابتة  ساق متینة الرافعة : -
 : تجعل أداء المھام أكثر سھولة عن طریق : استخدامات الروافع *
 لتحریك أحمال كبیرة كما فى العتلة .توفیر الجھد المبذول عن طریق استخدام قوة صغیرة تكبیر القوة :  -1
 لتتحرك ذراع المقاومة مسافة كبیرة كما فى المكنسة الیدویة .یرة صغأكبر خالل مسافة تكبیر المسافة : بذل قوة  -2
 . زیادة السرعة : زیادة سرعة األجسام التى تؤثر علیھا كما فى مضرب الھوكى -3
 نقل القوة من مكان آلخر : بدال من انحناء اإلنسان لیجمع القمامة فإنھ یستخدم المكنسة الیدویة . -4
 ة فى أداء العمل : یستخدم الملقط فى التقاط األجسام الصغیرة جدا .الدق -5
 تجنب المخاطر : مثل الحرارة والبرودة والمواد السامة كما فى حامل الفحم . -6
وھى أكثر أنواع الروافع شیوعا روافع النوع األول : تكون فیھا نقطة االرتكاز بین القوة والمقاومة  -1

 فى حیاتنا الیومیة ومن أمثلتھا األرجوحة والعتلة والمقص .           
 ومن أمثلتھا عربة الحدیقة وفتاحةروافع النوع الثانى : تكون فیھا المقاومة بین القوة ونقطة االرتكاز  -2

 المیاه الغازیة وكسارة البندق .     
سنارة السمك ن فیھا القوة بین نقطة االرتكاز والمقاومة ومن أمثلتھا روافع النوع الثالث : تكو -3

 والمكنسة الیدویة وماسك الحلوى .     
 موضع القوة أو المقاومة أو نقطة االرتكاز ( فى وسط الرافعة )* یمكن التعرف على نوع الرافعة عن طریق معرفة 

 وافعالدرس الثانى : قانون الر

 حسب نوع الرافعة قد تكون القوة أكبر أو تساوى أو أصغر من المقاومة -
 ذراع القوة : ھو المسافة بین القوة و نقطة االرتكاز  -
ذراع المقاومة : ھو المسافة بین المقاومة و نقطة االرتكاز  -

 ذراعھا  .× ذراعھا = المقاومة × القوة :   قانون الروافع* 
 القوة مع ذراع المقاومة تتساوى القوة مع المقاومة عند تساوى ذراع -
والعكس  الجھدالرافعة عندما یكون ذراع القوة أطول من ذراع المقاومة تكون القوة أصغر من المقاومة وبذلك توفر  -
 توفر الجھد . عندما یكون ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة تكون القوة أكبر من المقاومة وبذلك ال -

نیوتن فاحسب  20تؤثر على مقاومة مقدارھا سم 10نیوتن وطول ذراعھا  50رافعھ من النوع األول القوة المؤثرة علیھا  : المث* 
 ذراع المقاومة .

 ذراعھا × ذراعھا = المقاومة × القوة  الحل :                     
 ذراع المقاومة×  20=  10×  50          

 سم25=   !خطأذراع المقاومة =  
 توجد فیھا ثالث احتماالت :روافع النوع األول  -1
توفر الجھد                القوة < المقاومة ذراع القوة > ذراع المقاومة              أ) 

قاومة              ال توفر الجھد   الم ب) ذراع القوة = ذراع المقاومة             القوة =
المقاومة              ال توفر الجھد           >جـ) ذراع القوة < ذراع المقاومة             القوة 

           الجھد .الرافعة من المقاومة وتوفر ا أصغر تكون القوة دائم كروافع النوع الثانى : دائما ذراع القوة > ذراع المقاومة  وبذل -2 
وبذلك تكون القوة دائما أكبر من المقاومة وال توفر الجھد روافع النوع الثالث : ذراع القوة < ذراع المقاومة  -3
 زیادة المسافة رعة والدقة وتوفر الجھد ولكنھا مفیدة فى أشیاء أخرى مثل السبعض اآلالت ال -4

 : اذكر أھمیة الروافع ؟2س                                               ما المقصود بالرافعة ؟: 1س
 كیف تتعرف على نوع الرافعة ؟: 4س                  : اذكر ثالثة أمثلة لكل نوع من أنواع الروافع ؟3س
 : متى توفر الرافعة الجھد ؟6س                                                : اذكر قانون الروافع ؟5س
 : لماذا ال توفر روافع النوع الثالث الجھد دائما ؟8س                    لماذا توفر روافع النوع الثانى الجھد دائما ؟: 7س
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 المصابیح الكھربیة – 1                          الوحدة الثانیة ( الطاقة الكھربیة )
كان اإلنسان قدیماً ونھارا ھى السراج الوھاج التى سخرھا اللھ لإلنسان فاستغنى بھا عن وسائل اإلنارة الصناعیة  :الشمس  -

 .عملیة اإلنارة قبل اختراع المصباح الكھربى  المصابیح الزیتیة فىوالشموع ویستخدم المشاعل        
 یقدم مصدراً دائماً لضوء صاف ، براق ، خال من الدخان واألبخرة والروائح . : ممیزات المصباح الكھربى 
 أنواع المصابیح الكھربیة 

یطلق الضوء عن طریق تسخین السلك إلى درجة التوھج . : ) مصباح متوھج 1(
 یولد الضوء من البخار أو الغاز عندما یمر فیھ التیار الكھربى .:  الفلوریسنت ) مصباح2(

 : مخترع أمریكى اخترع المصباح الكھربى . أدیسونتوماس ألفا 
عندما توفى أطفئت جمیع أنوار ومصابیح أمریكا حیث أن العالم من قبلھ كان ھكذا .    -
 اً ألنھا توجد فى كل منزل تقریباً .الصناعى شیوع  تعد المصابیح أكثر مصادر الضوء -
 المصابیح المتوھجة مثل مصابیح السیارة ومصابیح الید الكھربیة . -

 تركیب المصباح الكھربى 
بین قاعدة  فتیل المصباح : سلك لولبى رفیع من التنجستین تسرى فیھ الكھرباء عن طریق سلكى توصیل من النحاس یصالن )1(

 یؤدى إلى توھج الفتیلة فینبعث الضوء . مصباح والفتیلة مماال         
درجة انصھاره مرتفعة مما یجعلھ ال ینصھر فى درجات الحرارة العالیة .           ♣   
) انتفاخ زجاجى رقیق : یعمل على منع وصول الھواء للفتیلة فیحفظھا من االحتراق . 2(    

یحتوى على نوع من أنواع الغازات الخاملة مثل األرجون بدالً من الھواء وذلك إلطالة عمر الفتیلة .  ♣ 
 تقوم بتوصیل المصباح بالدائرة الكھربائیة .و) قاعدة المصباح : تحمل المصباح قائماً وتثبتھ 3(    
بھا قطعتان معدنیتان للتوصیل .      قاعدة حلزونیة : توجد  -1     یوجد نوعان من قواعد المصباح :  ♣

قاعدة مسماریة : یوجد بھا مسماران جانبیان وقطعتان معدنیتان للتوصیل .  -2         
 لو صنعت فتیلة المصباح من الحدید تنصھر عند درجات الحرارة المرتفعة . -
صباح الكھربى تشتعل فتیلة المصباح .      عند وجود ھواء بداخل الم -
 تعرف مصابیح الفلوریسنت بمصابیح النیون . -

إضاءة مترو األنفاق. واإلعالنات التجاریة وتزیین المحالت التجاریة وتستخدم مصابیح الفلوریسنت فى إضاءة المنازل والمكاتب  ♣
تركیب مصباح الفلوریسنت :        

یغطى سطح األنبوب من وتحتوى على غاز األرجون الخامل وقلیل من الزئبق و) أنبوبة زجاجیة : مفرغة من الھواء 1(   
 الداخل بمادة فسفوریة .    

 ) فتیلتان من التنجستین : یوجدان على طرفى المصباح من الداخل .2(    
 وجد نقطتا توصیل عند كل طرف من أطراف المصباح لتوصیل الكھرباء إلى المصباح .) نقاط التوصیل : ت3(    

تتمیز مصابیح الفلوریسنت المدمجة عن المصابیح العادیة بأنھا توفر فى استھالك الطاقة و لھا عمر افتراضى أكبر من المصابیح  -
 مرة . 18إلى  8العادیة من   

 ساعة .15000ساعة إلى 8000الفلوریسنت المدمجة من  العمر االفتراضى لمصابیح  -
 ساعة . 1000ساعة إلى  750العمر االفتراضى للمصابیح  العادیة من  -

      تتكون الدائرة الكھربیة البسیطة من : ♣
 بطاریة ( مصدر للتیار الكھربى ) .) 3      بالمصباح . أسالك : لتوصیل البطاریة) 2  ) مصباح .      1

 ) وجود مصدر للتیار الكھربى1(       :ط مرور التیار الكھربى شرو
) أن تكون الدائرة مغلقة 2( 

 .التوازى  أوتوصل المصابیح الكھربیة على التوالى  ♣
 وینتج عن ذلكیتم توصیل المصابیح الكھربیة على التوالى واحداً تلو اآلخر  -

 و یمكن قطع مسار التیار واحد للتیار الكھربى یسیر خاللھ فى الدائرة د مساروجو      
 الكھربى عن طریق فك مصباح أو احتراقھ أى عند فك مصباح أو احتراقھ عند         
 . كھربیةتوصیل المصابیح الكھربیة على التوالى ال یكمل التیار السریان وینطفئ جمیع المصابیح بالدائرة ال        

عند توصیل أكثر من مصباح بالدائرة الكھربیة على التوالى تقل شدة إضاءة المصابیح حتى تضعف عند توصیل عدد كبیر من  -
 المصابیح بالدائرة .       

 غاز خامل
فتیلة من 
التنجستین

نتفاخ ا

قاعدة 
ا ال

سلك 
 نحاس
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 فى مسارات متفرعة . :توصیل المصابیح الكھربیة على التوازى  -
 الكھربى أكثر من مسار یسیر خاللھ فى الدائرة . د للتیاریوج: نتیجة توصیل المصابیح الكھربیة على التوازى  -
 عند فك مصباح أو احتراقھ فى مسار من مسارات المصابیح الموصلة على التوازى  یسیر التیار -
 فى المسارات األخرى وال تنطفئ باقى المصابیح بالدائرة الكھربیة . 
 .الكھربیة ابیح كما ھى بالدائرة عند توصیل أكثر من مصباح على التوازى تظل إضاءة المص -
 على التوازى أضواء الزینة التى تستعمل فى األعیاد ومناسبات األفراح یتم توصیل المصابیح فیھا -

 للسببین اآلتیین: 
 ) حتى یسھل الوصول إلى المصباح المحترق واستبدالھ .1( 
قى المصابیح فتنطفئ . ) حتى ال یؤدى احتراق أحد المصابیح إلى انقطاع التیار عن با2( 
یتم توصیل المصابیح الكھربیة المتعددة الموجودة بالمنزل  على التوازى  -

 ) أخطار الكھرباء وكیفیة التعامل معھا2
یتزاید استخدامنا وتزوید أجھزتنا ولعبنا بالكھرباء . وإنارة المنازل وطھى الطعام وحفظھ بارداً  فىنستخدم الطاقة الكھربائیة  -

 للكھرباء  نتیجة لزیادة حاجتنا لھذا النوع من الطاقة  
على الرغم من فوائد الكھرباء إال أنھا تشكل خطورة على سالمة األرواح والممتلكات ألنھا قد تكون سبباً فى وقوع الحرائق  -

 واالنفجارات أو وفاة الكثیر من الناس .      
 مل احتیاطات السالمة والتعلیمات الواجب إتباعھا أثناء التعامل معھا .تكون الكھرباء خطرة على كل من یتھاون أو یھ -
)  أللومنیوما ، النحاس ، الحدیدھى المواد التى تسمح بسریان الكھرباء خاللھا . مثل المواد المعدنیة (  :المواد الموصلة للكھرباء  -

فى الدائرة بالكامل  الكھرباءیان تقوم بإكمال الدائرة (جعلھا مغلقة) مما یؤدى إلى سرألنھا        
عند فالمواد العازلة للكھرباء : ھى المواد التى ال تسمح بسریان الكھرباء خاللھا . مثل ( البالستیك ، المطاط ، الخشب ، الزجاج )  -

 ربى فى الدائرة .وجود المواد العازلة فى الدائرة الكھربیة ال تغلق الدائرة مما یؤدى إلى عدم سریان التیار الكھ       
ینتقل التیار الكھربى من محطات تولید الطاقة إلى منازلنا عبر كابالت معدنیة وتصل الكھرباء إلى منازلنا من محطات تولید الطاقة  -

 عمدة .تغلف الكابالت بمواد عازلة طویلة حتى تمنع التیار الكھربى من االنتقال من الكابالت إلى األومحمولة بأعمدة عالیة        
 تكون خطرة إذا ما تم التعامل معھا بإھمال أو بسرعة أو بطریقة خاطئة .وتكون الكھرباء آمنة إذا ما تم التعامل معھا بحرص  -

 :أنواع اإلصابات الناتجة عن سوء استخدام الكھرباء 
    الحرائق الناتجة عن الكھرباء والصدمة الكھربیة والحروق     مثل) اإلصابات المباشرة : 1
) اإلصابات غیر المباشرة : تؤدى إلیھا الكھرباء وال تكون سبباً مباشراً فیھا مثل اإلصابات الناتجة عن السقوط من فوق سلم مثالً 2

أثناء التعامل مع األدوات الكھربیة .       
 :أسباب الحریق الناتج عن الكھرباء 

. من بعض األشیاء القابلة لالشتعال  ) وضع جھاز كھربى یولد حرارة بالقرب1
 ) زیادة التحمیل الكھربى عن طریق تشغیل أكثر من جھاز عن طریق قابس واحد . 2
) عدم فصل التیار الكھربى عن األجھزة الكھربیة التى تولد حرارة بعد استخدامھا مما یؤدى إلى زیادة درجة حرارة الجھاز مما 3

 . ایؤدى إلى اشتعالھ       
 یؤذىقد الناتج عن الكھرباء بالماء ألن الماء جید التوصیل للكھرباء لذلك فاستخدامھ یزید من الحریق و یمكن إطفاء الحریق ال -

األشخاص المنقذین .        
 . بھ أمالح ذائبة یحتوى على ماء  ھمن ٪ 70جسم اإلنسان موصل جید للكھرباء ألن  -
 اإلنسان . التیار الكھربى خالل جسمتحدث الصدمة الكھربیة نتیجة مرور  -
الزمن الذى استغرقھ التیار للمرور والمار فى جسم اإلنسان الكھربى شدة التیار على تعتمد األضرار الناتجة عن الصدمة الكھربیة  -

 بجسم اإلنسان .         
إكمالھا ( غلقھا ) مما یؤدى إلى سریان عندما یكون الجسم جزء من دائرة كھربیة ویؤدى إلى  :الصدمة الكھربیة  أسباب حدوث

أحد أجزاء الجسم وخروجھ من جزء آخر ویحدث ذلك عن طریق :  التیار الكھربى من
 عندما تكون مالمساً لسلك بھ تیار كھربى بأحد أجزاء الجسم ومالمساً لألرض بجزء آخر  -
-  ً لمادة موصلة للكھرباء متصلة باألرض .        عندما تكون مالمساً لسلك بھ تیار كھربى بأحد أجزاء الجسم ومالمسا
 موصلین للكھرباء .   غیر معزولین عندما تكون مالمساً لسلكین  -
 تسبب الحروق الناتجة عن طریق التیار الكھربى تدمیراً ألنسجة الجسم . -
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 :أسباب الحروق الناتجة عن الكھرباء 
لكھربى ویكون ھذا النوع نتیجة لحدوث الصدمة الكھربیة ) مالمسة أحد أجزاء الجسم مباشرة لمصدر للتیار ا1
 ) مالمسة النار أو الشرارة الناتجة عن حدوث حریق كھربى ألحد أجزاء الجسم .2
.    اإلنسان مكواة لجسموالمدفأة كال) مالمسة جھاز كھربى یولد حرارة 3

 :اإلسعافات األولیة عند وقوع حوادث بسبب التیار الكھربائى 
الكھربائى بدفع المصاب بأى شئ یكون عازالً  ) عزل المصاب عن الدائرة الكھربائیة بفصل الكھرباء أو بعزلھ فوراً عن المصدر1

بالستیك )  -للكھرباء ( قطعة خشب   
 . أو ینقل إلى المستشفى ) استدعاء الطبیب على الفور إلى مكان الحادث2
 لتنفس فیجب تسھیل تنفسھ بفتح مالبسھ المحكمة .) إذا كان المصاب مستمراً فى ا3
 ) المحافظة على نبضات القلب بالتدلیك عن طریق الضغط على الصدر براحتى الید .4
) إذا تعذر على المصاب التنفس یبدأ فوراً فى إجراء التنفس االصطناعى لھ .      5

 :احتیاطات التعامل مع الكھرباء 
 فى المصدر الكھربائى بالحائط . ) عدم وضع عدة وصالت 1
 .)الفیشة() عدم إدخال جسم معدنى فى القابس 2
 ) وضع قطع بالستیكیة فى القابس لمنع إدخال أى جسم بھ . 3
 ) عدم لمس األدوات الكھربائیة الموصلة بالتیار بأید مبللة .4
 ) عدم ترك جھاز كھربائى أو سخان موصالً بالتیار أثناء االستحمام .   5
 ) عدم العبث بالتوصیالت الكھربائیة .6
 الكھربى . ) عدم محاولة إصالح أو صیانة أو تنظیف أى آلة كھربائیة موصولة بالتیار7
 ) عدم وضع المواد القابلة لالشتعال بجانب األجھزة الكھربیة التى تبعث حرارة .8
 ) عدم ترك بعض األسالك مكشوفة وغیر المعزولة . 9

 وضعھا أسفل السجاد .  أوك على األرض حتى ال یتعثر بھا أحد ) عدم وضع األسال10
 : اذكر الثالثة أجزاء الرئیسیة المكونة للمصباح الكھربى ؟1س
 : لماذا یمأل االنتفاخ الزجاجى للمصباح الكھربى بغاز خامل ؟2س
 : على أى شئ تحتوى األنبوبة الزجاجیة فى مصباح الفلوریسنت ؟3س
 المصابیح الكھربیة على التوالى ؟ : وضح بالرسم توصیل4س
 : وضح بالرسم توصیل المصابیح الكھربیة على التوازى ؟5س
 : قارن بین المواد الموصلة للكھرباء والمواد العازلة للكھرباء ؟ مع ذكر أمثلة .6س
 : اذكر أنواع اإلصابات الناتجة عن سوء استخدام الكھرباء ؟ مع ذكر أمثلة .7س
 ریق الناتج عن الكھرباء ؟: اذكر أسباب الح8س
 : اذكر بعض اإلسعافات األولیة الناتجة عند وقوع حوادث بسبب التیار الكھربى ؟9س
 : اذكر احتیاطات التعامل مع الكھرباء ؟10س
نیوتن , 100سم تؤثر على مقاومة مقدارھا 100نیوتن وطول ذراعھا 200: رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة علیھا 11س

 ذراع المقاومة . فاحسب
نیوتن . احسب 1200سم , فإذا كانت المقاومة 90سم , وطول ذراع المقاومة 30: رافعة من النوع الثالث طول ذراع القوة 12س

 القوة المؤثرة  .
مة سم . فاحسب قی15سم فإذا كان ذراع المقاومة 60نیوتن وطول ذراعھا 150: رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة علیھا 13س

 المقاومة .
نیوتن فاحسب  200سم تؤثر على مقاومة مقدارھا 40نیوتن وطول ذراعھا  40: رافعھ من النوع األول القوة المؤثرة علیھا 14س

 ذراع المقاومة .
سم . فاحسب قیمة 20سم فإذا كان ذراع المقاومة 80نیوتن وطول ذراعھا 200: رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة علیھا 15س

 المقاومة .
نیوتن , 500سم تؤثر على مقاومة مقدارھا 50نیوتن وطول ذراعھا 100: رافعة من النوع الثانى القوة المؤثرة علیھا 16س

 فاحسب ذراع المقاومة .
نیوتن . احسب 600سم , فإذا كانت المقاومة 30سم , وطول ذراع المقاومة 10: رافعة من النوع الثالث طول ذراع القوة 17س

 المؤثرة  . القوة
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 : اكتب المفھوم العلمى :81س
 نقطة ثابتة ترتكز علیھا ساق متینة . -1
 ساق متینة تتحرك حول نقطة ارتكاز كما تؤثر علیھا قوة ومقاومة . -2
 روافع تكون فیھا نقطة االرتكاز بین القوة والمقاومة . -3
 ذراعھا .× ذراعھا = المقاومة × القوة  -4
 المقاومة ونقطة االرتكاز .روافع تكون فیھا القوة بین  -5
 آالت بسیطة تعمل على توفیر الجھد . -6
 روافع تكون فیھا المقاومة بین القوة ونقطة االرتكاز . -7
 المسافة بین القوة و نقطة االرتكاز . -8
 المسافة بین المقاومة و نقطة االرتكاز -9

 حرائق تحدث نتیجة زیادة درجة حرارة األجھزة الكھربیة . -10
 یتم فیھا توصیل المصابیح الكھربیة واحدا تلو اآلخر .طریقة  -11
 وسیلة لتحویل الطاقة الكھربیة إلى ضوئیة . -12
 طریقة یتم فیھا توصیل المصابیح من خالل مسارات فرعیة . -13
 لمرور التیار الكھربى بجسم اإلنسان .  ةأحد أخطار الكھرباء یحدث نتیج -14
 ة تقل فیھا شدة اإلضاءة كلما زاد عدد المصابیح .طریقة توصیل للمصابیح الكھربی -15
 أحد أخطار الكھرباء التى تسبب تلف أنسجة الجسم . -16
 مواد تسمح للتیار الكھربى بالمرور خاللھا . -17
 سلك لولبى رفیع مصنوع من التنجستین یوجد بالمصباح . -18
 مواد ال تسمح بمرور التیار الكھربى خاللھا . -19

 أمام العبارة الخاطئة :× ) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (  √مة ( : ضع عال91س
 روافع النوع األول تكون فیھا المقاومة بین القوة ونقطة االرتكاز (   ) -1
 یقع محور االرتكاز فى المقص بین ذراع القوة وذراع المقاومة  (   ) -2
 روافع النوع الثالث توفر الجھد  (   ) -3
 وع الثانى تكون فیھا القوة بین المقاومة ونقطة االرتكاز (   )روافع الن -4
 إذا كان ذراع المقاومة أكبر من ذراع القوة فإن الرافعة توفر الجھد  (   ) -5
 یكون محور االرتكاز للرافعة دائما بین القوة والمقاومة  (   ) -6
 مقاومة (   )روافع النوع الثالث تكون فیھا نقطة االرتكاز بین القوة وال -7
 العتلة من األمثلة على روافع النوع األول (   ) -8
 إذا كانت ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة فإن الرافعة توفر الجھد (   ) -9

 روافع النوع الثالث یمكن أن تتساوى فیھا القوة مع المقاومة (   ) -10
 توفر روافع النوع الثالث الجھد دائما  (   ) -11
 م إطفاء حرائق الكھرباء بالماء .   (   )یت -12
 تحدث الصدمة الكھربیة نتیجة مرور التیار الكھربى خالل جسم اإلنسان .  (   ) -13
 البالستیك موصل جید للكھرباء . (   ) -14
 یحتوى االنتفاخ الزجاجى للمصباح الكھربى على غاز األكسجین . (   ) -15
 رة كھربیة یؤدى إلى حدوث صدمة كھربیة . (   )مالمسة أحد أجزاء الجسم لشرا -16
 المواد العازلة تسمح بمرور التیار الكھربى خاللھا . (   ) -17
 توصل المصابیح الكھربیة فى المنازل على التوالى  . (   ) -18
 تسمى مصابیح الفلورسنت بمصابیح النیون الحتوائھا على نیون خامل . (   ) -19
 لة لالشتعال بجوار األجھزة الكھربیة المولدة للحرارة . (   )عدم وضع مواد قاب -20
 تتوھج قاعدة المصباح الحلزونیة داخل المصباح الكھربى نتیجة مرور الكھرباء فیھا .(   ) -21
 یحتوى انتفاخ المصباح الكھربى على الھواء الجوى . (   ) -22
 فورا بعمل تنفس اصطناعى لھ. (   ) إذا تعذر على المصاب بالصدمة الكھربیة التنفس نبدأ -23
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 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :20س
  تختلف روافع النوع األول عن روافع النوع الثانى فى  -1

 ة االرتكاز )موضع نقط -وجود نقطة ثابتة ترتكز علیھا  -( عدم وجود قوة مؤثرة          
 كسارة البنٌدق ) -األرجوحة  -من روافع النوع الثالث  ( صنارة السمك  -2
 األرجوحة ) -عربة الحدیقة  -أى مما یلى من روافع النوع الثانى ؟  ( ماسك الحلوى  -3
 ماسك الحلوى ) -المقص  -( كسارة البندق    أى الروافع التالیة تكون قیھا القوة بین المقاومة ونقطة االرتكاز ؟ -4
 الثالث ) -الثانى  -تعتبر عربة الحدیقة من روافع النوع  ( األول  -5
 ماسك الحلوى ) - المكنسة الیدویة -صنارة السمك  -( عربة الحدیقة  كل ما یلى من روافع النوع الثالث ماعدا  -6
 صنارة السمك ) -اسك الحلوى م -المقص  -( كسارة البندق  أى الروافع التالیة أكثر توفیرا للجھد ؟  -7
 المقص ) -سك الحلوى ام -من روافع النوع األول  ( كسارة البنٌدق  -8
 توفیر الجھد ) -تكبیر المسافة  -تقلیل السرعة  -( تكبیر القوة  كل ما یلى من وظائف الروافع ما عدا  -9

 األول والثالث ) -الثالث  -الثانى  -األول (  ذراع القوة یكون مساویا ذراع المقاومة أحیانا فى روافع النوع -10
 الھواء ) -الزینون  -النیون  -( األرجون  ا كل الغازات التالیة تستخدم فى المصباح الكھربى ما عد -11
 بخار الزئبق ) -غاز األرجون  -( غاز النیون  أى مما یلى یوجد فى مصباح الفلوریسنت وال یوجد فى المصباح المتوھج  -12
   لمصابیحاشدة إضاءة ھذه ند توصیل مصباح كھربى فى دائرة كھربیة على التوازى مع عدة مصابیح كھربیة , فإن ع -13

 تظل ثابتة ) -تنعدم  -تزداد  -( تقل   
 األلومنیوم ) -الحدید  -المطاط  -( النحاس اجمیع ھذه المواد تقوم بتوصیل الكھرباء ماعد -14
 ألنھ  ىح الكھرببایفضل التنجستین فى صناعة المص -15

 اره مرتفعة )درجة انصھ -ردئ التوصیل للكھرباء  -( درجة انصھاره منخفضة   
 النحاس ) -البالستیك  -من أمثلة المواد جیدة التوصیل للكھرباء  ( الخشب  -16
  عند احتراق مصباح كھربى موصل على التوالى مع عدة مصابیح كھربیة , فإن باقى المصابیح -17

 تنطفئ جمیع المصابیح ) -تزداد شدة إضاءتھا  -دة إضاءتھا ( تقل ش     
  المصابیح عند توصیل مصباح كھربى فى دائرة كھربیة على التوالى مع عدة مصابیح كھربیة , فإن شدة إضاءة ھذه  -18

 تظل ثابتة ) -تتضاعف  -تزداد  -( تقل      
 األلومنیوم ) -التنجستین  -النحاس  -تصنع فتیلة المصباح الكھربى من مادة ( الحدید  -19
 الخشب ) -البالستیك  -من المواد الموصلة للكھرباء ( الحدید  .................................... یعتبر  -20
دث عند : : ماذا یح21س

 كان ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة . -1
 لم یكن ھناك روافع . -2
 منیوم .ومن األلالكھربى صناعة فتیل المصباح  -3
 لمس اإلنسان لسلك مكشوف یمر بھ تیار كھربى . -4
 لم یتم التعامل بحرص مع الكھرباء . -5
 احتواء المصباح الكھربى على الھواء الجوى . -6
 لمصابیح الكھربیة فى المنزل على التوالى .توصیل اتم  -7
 تم فتح الدائرة الكھربیة من خالل المفتاح الكھربى . -8
 تم إدخال جسم معدنى فى القابس . -9

 تم وضع المدفأة مالصقة للمفروشات أو السجاد . -10
 استبدل سلك التنجستین فى المصباح الكھربى بسلك آخر من الحدید أو النحاس . -11
 مست الشرارة الناتجة من الحریق الكھربى ألحد أجزاء الجسم .ال -12
 لم یوجد غاز خامل فى المصباح الكھربى . -13
 لمست أحد األسالك المعراة وكنت مالمسا لألرض . -14
 تركت األسالك الكھربیة مكشوفة وغیر معزولة . -15
 تم إطفاء حرائق الكھرباء بالماء . -16
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 : أكمل ما یأتى :22س
....................................رة البندق من األمثلة على روافع كسا -1

 أول اآلالت التى عرفھا اإلنسان فى الماضى . ....................................تعتبر  -2
....................................المكنسة الیدویة من األمثلة على روافع  -3

....................................بینما صنارة السمك رافعة من النوع  ....................................المقص من األمثلة على روافع  -4

 ذراعھا×  ....................................=  ....................................× القوة  -5
....................................مى نوع الروافع الذى تتساوى فیھ ذراع القوة مع ذراع المقاومة یس -6

....................................و  ....................................و  ....................................من األمثلة على روافع النوع الثالث  -7

....................................ینص قانون الروافع على  -8

 تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى بنقطة االرتكاز . ....................................عبارة عن الرافعة  -9
....................................بینما النوع الذى الیوفر الجھد دائما  ....................................نوع الروافع الذى یوفر الجھد دائما   -10

....................................و  ....................................و  ....................................النوع األول من األمثلة على روافع   -11

....................................أكبر من  ....................................توفر روافع النوع األول الجھد إذا كان   -12

.................................... لقوة مع المقاومة فى الروافع إذاتتساوى ا  -13

....................................و  ....................................و  ....................................من األمثلة على روافع النوع الثانى   -14

....................................و  ....................................و  ....................................یق تجعل الروافع األداء أكثر سھولة عن طر  -15

 خالل جسم اإلنسان . ....................................تحدث الصدمات الكھربیة نتیجة مرور  -16
....................................و  ....................................من أنواع المصابیح الكھربیة  -17

 مرتفعة . ....................................وذلك ألن لھ  ....................................تصنع فتیلة المصباح العادى من  -18
....................................و  ....................................و  ....................................یتكون المصباح الكھربى من  -19

....................................أول من اخترع المصباح الكھربى ھو العالم   -20

 الخامل . ....................................یحتوى مصباح الفلوریسنت على غاز  -21
....................................و  ....................................و  ....................................واد جیدة التوصیل للكھرباء من أمثلة الم -22

....................................و  ....................................و  ....................................من أمثلة المواد العازلة للكھرباء  -23

....................................و  ....................................و  ....................................من أخطار الكھرباء  -24

 إلى تدمیر ألنسجة الجسم . ....................................تؤدى  -25
....................................یل المصابیح الكھربیة فى المنازل على یتم توص -26

....................................ال یمكن إطفاء حرائق الكھرباء بالماء ألن الماء  -27

....................................و  ....................................و  ....................................من أسباب الحرائق الكھربیة  -28

 للكھربیة .................................... للكھربیة بینما الزجاج والمطاط من المواد .................................... تعتبر المواد المعدنیة من المواد -29
.................................... و .................................... تتوقف األضرار الناتجة عن الصدمة الكھربیة على -30

....................................و  ....................................من احتیاطات التعامل مع الكھرباء  -31

....................................و  ....................................من أسباب الحروق الناتجة عن الكھرباء  -32

 الخامل . ....................................یتم ملء مصباح الفلوریسنت بغاز  -33
....................................و  ....................................یتم توصیل الكھرباء عن طریق  -34

....................................و  ....................................و  ....................................كھربیة البسیطة من تتكون الدائرة ال -35

 تقل إضاءة المصابیح بزیادة عددھا .  ....................................فى حالة توصیل المصابیح على  -36
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 تى :: علل لما یأ23س
 توفر روافع النوع الثانى المجھود  -1
 التوفر روافع النوع الثالث المجھود  -2
 یمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة فى روافع النوع األول فقط  -3
 بعض الروافع ذات أھمیة لإلنسان على الرغم من أنھا ال توفر الجھد -4
 الیمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة فى روافع النوع الثانى -5
 فع لھا أھمیة كبیرة فى حیاتناالروا -6
 روافع النوع األول توفر الجھد أحیانا -7
 روافع النوع الثانى تكون فیھا القوة أصغر من المقاومة دائما -8
 وجود قطعتین معدنیتین بقاعدة المصابیح العادیة . -9

 صنع الدوائر الكھربیة من المواد الموصلة للكھرباء .  -10
 بى .توجد قاعدة نحاسیة فى المصباح الكھر  -11
 عدم وضع مواد قابلة لالشتعال بجوار األجھزة الكھربیة المولدة للحرارة .  -12
 عدم تشغیل أكثر من جھاز فى قابس واحد .  -13
 ال یستخدم الماء فى إطفاء الحرائق الناتجة عن الكھرباء .  -14
 تحتوى المصابیح الكھربیة على غاز خامل بدال من الھواء .  -15
 ولیس على التوالى . توصل مصابیح الزینة على التوازى  -16
 تصنع فتیلة المصباح العادى من التنجستین .  -17
 تغطیة أسالك الكھرباء بمادة عازلة .  -18
 عدم وضع أجسام معدنیة داخل القابس .  -19
 استخدام ساق من الخشب لدفع مصابى الحوادث الكھربیة .  -20
 توصل المصابیح الكھربیة فى المنزل على التوازى .  -21
 رفى مصباح الفلوریسنت .وجود نقاط توصیل عند ط  -22
 : صوب ما تحتھ خط فى العبارات التالیة :24س
 . األولكسارة البندق من روافع النوع  -1
 الجھد دائما . الثالثتوفر روافع النوع  -2
 التوصیل للكھرباء . ردئجسم اإلنسان  -3
 . كیمیائیة فى المصباح الكھربى یتم تحویل الطاقة الكھربیة إلى طاقة -4
 إلطالة عمر الفتیلة . نشطضع فى المصباح الكھربى غاز یو -5
 . الكربونتصنع فتیلة المصباح العادى من  -6
 من المواد جیدة التوصیل للكھرباء . الزجاج الحرارىیعد  -7
 یتم توصیل المصابیح واحدا تلو اآلخر . التوازىفى طریقة توصیل المصابیح على  -8
 . العادىمن أطراف المصباح یوجد نقطتا توصیل عند كل طرف  -9

 نتیجة لمرور التیار الكھربى بجسم اإلنسان . الحریق الكھربىیحدث  -10
 على طرفى سلكى المصباح من الداخل . نقطتا التوصیلتوجد  -11
 . التوالىیتم توصیل المصابیح الكھربیة فى المنزل على  -12
 . تغازاجسم اإلنسان موصل جید للكھرباء الحتوائھ على  -13
فى حالة تلف مصباح  التوالىتظل المصابیح فى الدائرة الكھربیة تعمل عند توصیلھا على  -14
 لتوصیل البطاریة بالمصباح . عازلتتكون الدائرة الكھربیة البسیطة من بطاریة ومصباح و -15
 . الھیدروجینیحتوى االنتفاخ الزجاجى للمصباح العادى على غاز  -16
 مواد جیدة التوصیل للكھرباء .یعد من ال الخشب -17
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 كسوف الشمس -1     الوحدة الثالثة :   الكـــــــون
الشمسیة  إذا اعترض الضوء جسم معتم مثل الشجرة أو أما ینتشر الضوء على ھیئة خطوط مستقیمة إذا لم یعترضھ عائق . -

 یتكون للجسم ظل .
استقامة واحدة  یحجب القمر ضوء الشمس ویتكون ظل للقمر عندما یمر القمر بحیث یقع بین األرض والشمس على  -
وتسمى ھذه الظاھرة بكسوف الشمس .   
 فى مدار محدد . حول الشمس ویدورا معامدار محدد  فى األرض یدور القمر حول -
المنتصف حیث  تقریباً ویكون القمر فى والقمر والشمس على استقامة واحدة عندما تقع األرض تحدث ظاھرة كسوف الشمس -

 من األرض . یلقى القمر ظلھ على األرض حاجباً ضوء الشمس عن جزء
القمر المظلم یعبر قرص الشمس المضئ .  إذا كنا فى مكان مالئم لمشاھدة الكسوف نرى قرص -

 منطقة شبھ ظل بین المصابیح ) یظھر على الشاشة -مصدر الضوء كبیراً ( الشمس إذا كان 
 المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقیقى .        

.     بمنطقة شبھ الظل ونظرنا فى اتجاه مصدر الضوء نرى جزء من مصدر الضوءإذا وقفنا 
 ال تدوم أكثر من سبع دقائق وأربعین ثانیة .: مدة ظاھرة كسوف الشمس  -
 أنواع كسوف الشمس  
) الكسوف الحلقى . 3(    .  ) الكسوف الجزئى 2(        ) الكسوف الكلى .   1(

كم)           250یحدث الكسوف الكلى عندما تقع األرض فى منطقة سقوط ظل القمر على األرض (قطرھا  -
نستطیع أن نشاھد الشمس كلیاً أثناء الكسوف الكلى ألن القمر یحجب كل أشعة الشمس  ال -
بھ ظل القمر .       یتكون الكسوف الجزئى فى منطقة ش -
 نستطیع مشاھدة جزء من الشمس أثناء الكسوف الجزئى ألن القمر یحجب جزء من أشعة الشمس .  -
األرض وذلك لوجود القمر فى مدار أعلى بالنسبة یدور القمر حول األرض فى مدار بیضاوى وعندما ال یصل مخروط الظل لسطح  -

.  یتكون الكسوف الحلقىلألرض 
 كسوف الشمس : ھى ظاھرة حجب قرص الشمس كلیاً أو جزئیاً . 

 ھو المنطقة المظلمة التى ال یصل إلیھا الضوء نتیجة وجود جسم معتم فى مسار األشعة الضوئیة . :الظل 
 التى یصل إلیھا جزء من أشعة المصدر الضوئى . شبھ الظل : ھو المنطقة شبھ المضیئة

سنرى كسوف و م . 2006مارس  29شاھدنا آخر كسوف للشمس فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا فى یوم األربعاء  -
 ) عاماً . 21الزمن الذى یلزم لحدوث كسوف الشمس على منطقتنا ( م .  2027أغسطس 2الشمس مرة أخرى  فى 

 :ان عند مالحظة كسوف الشمس احتیاطات األم
 ) استخدام نظارات خاصة لمشاھدة الكسوف  .2) عدم النظر إلى الشمس مباشرة .       1
یحذر األطباء من النظر المباشر للشمس عند مالحظة كسوف الشمس ألن أشعتھا تؤذى العین ویمكنھا أن تذھب بالبصر خالل  -

 وف یكون ضعیفاً .توھج الشمس فى حالة الكس(  دقائق معدودة .
 )العین عموماً والشبكیة خصوصاً . تتأثر عند النظر المباشر للشمس  -
خطورة النظر إلى الشمس مباشرة حتى فى حالة الكسوف الكلى ألن الھالة الشمسیة الخارجیة تطلق األشعة الضارة للعین مثل  -

 األشعة فوق البنفسجیة واألشعة تحت الحمراء .
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) خسوف القمر 2(
استقامة واحدة وتكون األرض فى المنتصف وبالتالى یدخل القمر  یحدث خسوف القمر عندما تكون الشمس واألرض والقمر على -

یمكن رؤیة الخسوف بسھولة من فوق سطح األرض .  و ظل األرض التى تحجب عنھ أشعة الشمس . فى
اً باللون األحمر ثم یعود للونھ العادى الطبیعى . یتلون سطح القمر تدریجی و یظل خسوف القمر لمدة ساعة أو ساعتین . -
فتحجب ضوء  استقامة واحدة تنشأ ظاھرة خسوف القمر فى منتصف الشھر القمرى عندما تقع األرض بین الشمس والقمر على -

صباحاً  الساعة الثالثة م2008فبرایر 21حدث للقمر فى  كمابمعدل خسوفین كل سنة  ویحدثالشمس أو جزءاً منھ عن القمر 
 دقیقة50و3انتھى الساعة و

 یخسف . األرض فیبدأ ضوئھ بالخفوت دون أن ) یبدأ القمر بدخول منطقة شبھ ظل1
 الجزئى . ) یبدأ القمر بدخول منطقة ظل األرض فیبدأ الخسوف2
) یخسف كامل قرص القمر عند اكتمال دخولھ إلى منطقة ظل األرض . 3
 ظل األرض فینتھى الخسوف الكلى .) یبدأ القمر بالخروج من منطقة 4
) یخرج القمر تماماً من منطقة ظل األرض فینتھى الخسوف الجزئى .       5
   ) یخرج القمر تماماً من منطقة شبھ ظل األرض فتنتھى ظاھرة الخسوف . 6
 ( الیعتبر خسوفا )شبھ الظل  القمر فى منطقة                   ) خسوف جزئى .  2(                      ) خسوف كلى .      1( 

یكون القمر بالكامل فى منطقة ظل األرض وتكون الشمس  واألرض والقمر جمیعھا على خط  یحدث الخسوف الكلى للقمر عندما -
لون القمر فى بدایة الخسوف الكلى یمیل للحمرة . بسبب األشعة ومستقیم واحد وتتوسط األرض بین الشمس والقمر 

الحمراء التى ال یمكن امتصاصھا من أعلى الغالف الجوى لألرض .               
 .  ندما یدخل جزء من القمر منطقة ظل األرضعیحدث الخسوف الجزئى للقمر  -
 .عندما یقع القمر بأكملھ فى منطقة شبھ ظل األرض فإنھ یبدو كقرص لونھ أحمر وھذا ال یعتبر خسوفا  -

منطقة شبھ الظل : ھى المنطقة التى یحجب فیھا جزء من ضوء الشمس عن القمر .    
منطقة ظل األرض : ھى المنطقة التى تنحجب فیھا الشمس كاملة بسبب األرض .            

 ال یتكون خسوف حلقى للقمر ألن األرض أكبر حجماً من القمر . -
 فى حیاة الناس على األرض ألنھما ظاھرتان ال یؤثران الكسوف والخسوف -

 تان تحدثان نتیجة دوران القمر حول األرض وھما یدوران حول الشمس .طبیعی    
القمر  تتكرر ظواھر الكسوف والخسوف بصفة دوریة ویمكن التنبؤ بھا ألن -

واألرض یدوران فى مدارات منتظمة وثابتة .     
 بین ظاھرتى الخسوف والكسوف ؟ المقارنة

 الكســـــــــــــوف     الخســـــــــــوف        
 ینشأ عندما یقع القمر بین األرض والشمس على استقامة واحدة . ینشأ عندما تقع األرض بین القمر والشمس على استقامة واحدة .
 یمكن رؤیتھ من أى مكان على األرض عندما تكون الشمس وراء

 األفق لیالً .
یحدث دائماً نھاراً . 

ال یتطلب احتیاطات أو تحذیرات أو أجھزة خاصة عند النظر إلیھ 
 حیث ال یشكل أى ضرر على العین . 

یسبب أضراراً بالغة للعین عند النظر إلیھ مباشرة . 

ال یتعدى سبع دقائق وعدة ثوان . قد یمتد أكثر من ساعتین . 
یة ینتج عنھا حجب جزء أو كل من الشمس أو القمر أو كل منھما عن سكان األرض لفترة من الوقت . كل منھما ظاھرة فلك

 م . 1982حدث خسوف للقمر ثالث مرات فى عام واحد عام  -
دورة الساروس للقمر  وتسمىیوم 11.3سنة و  18یعود القمر إلى نفس النقطة التى یحدث فیھا الخسوف أو الكسوف بعد  -

 قدیما )ا البابلیون القدماء اكتشفھ( 
یمكن معرفة أوقات حدوث ظواھر كسوف الشمس وخسوف القمر قبل حدوثھما فقد تمكن القدماء منذ عصر البابلیین األوائل من  -

 بشكل تقریبى قبل حدوثھ بعامین . معرفة أوقات حدوث  ظواھر كسوف الشمس وخسوف القمر
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) رصد الفضاء 3(
لرؤیة  ونحتاج التلسكوبمعرفة كیف تبدو النجوم فعیوننا تصلح بدرجة كافیة للتحدیق البسیط فى النجوم  تساعدنا عیوننا على ال -

 النجوم بوضوح
یكون صور مقربة لألجرام السماویة .         و : ھو آلة تقوم بتجمیع الضوء لرؤیة الكواكب والنجوم البعیدة بوضوح التلسكوب 

 أنشأ العلماء العرب المراصد الفلكیة على األماكن المرتفعة مثل الجبال لرصد حركة الكواكب والنجوم . -
 " الحسن بن الھیثم " أن الرؤیة تتم بسبب مقدار الضوء المنعكس أو الصادر من األشیاء على العین  ىأثبت العالم العرب -
 التلسكوب . ھو رة عملھ على نظریة " الحسن بن الھیثم " الجھاز الذى تعتمد فك -
فكرة عمل التلسكوب : أنھ یقوم باستقطاب ( تجمیع ) مقدار أكبر من الضوء الصادر من النجوم البعیدة أو المنعكسة من الكواكب  -

 یستخدم لرؤیة األجسام البعیدة .والسابحة فى ھذا الكون 
 لرؤیة األجسام على سطح األرض .ھناك نوع من التلسكوبات یستخدم  -
یستخدم التلسكوب الفلكى لرؤیة األجرام السماویة كالنجوم والكواكب .  -
فى رؤیة جبال القمر .  ھاستخدموم  1609أول من قام بصنع تلسكوب فلكى جالیلیو عام  -
 صنعت التلسكوبات فى بدایة األمر من العدسات مثل تلسكوب جالیلیو . -
وباقى الموجات الكھرومغناطیسیة باستخدام عدسات ومنھا ما یجمع الضوء أنواع ، منھا ما یعمل على تجمیع الضوء التلسكوبات  -

 ." ھابل" باستخدام مرایا  مثل تلسكوب 
 مراصد .بال تسمى األماكن التى یعمل بھا الفلكیون والتى تحفظ التلسكوبات بداخلھا -
لكشف التلسكوب وتوجیھھ إلى أى جزء من السماء . لیالً  تنفتحسقف المراصد على شكل قبة  -
 المكان المناسب للمراصد فوق الجبال العالیة حتى تكون الرؤیة أفضل .   -
رض محملة على أقمار صناعیة ومحطات فضائیة خارج تمكن اإلنسان فى اآلونة األخیرة من وضع تلسكوبات تدور حول األ -

 الغالف الجوى .
 593أشھر التلسكوبات التى تدور حول الكرة األرضیة تلسكوب " ھابل " الفضائى وھو یدور حول األرض فى مدار على ارتفاع  -

توقع أن ویمتراً  16 یصل طولھ إلىوم بعد عشر سنین من التصمیم والبناء  1990عام  ھتم إطالقوكم فوق سطح البحر 
 سنة من العمل . 24م بعد  2014عام  یخرج تلسكوب " ھابل " من الخدمة

 . قدم لنا تلسكوب " ھابل " الفضائى أفضل الصور لألرض والفضاء -
صوراً لمجاالت أبعد وأوسع من ھابل الذى سیقدم سیستبدل تلسكوب " ھابل " الفضائى بتلسكوب " جیمس ویب " الجدید  -

ع ھابل إلى األرض لكى یسقط فى أحد محیطات األرض .   إرجاو
األقمار الصناعیة الدوارة : عبارة عن مراصد فلكیة تدرس النجوم والمجرات من موقعھا خارج الغالف الجوى لألرض . 

قمار أطلق بعد ذلك العدید من األ)وسبوتنیك(م وكان یسمى 1957تم إطالق  أول قمر صناعى فى مدار حول األرض عام  -
والمحطات الفضائیة فى مدارات حول األرض وھى ترسل صورھا عن األرض والكون الفسیح بانتظام .       

 المجموعة الشمسیة .والمجرات  نرىإذا نظرنا للفضاء الخارجى باستخدام التلسكوبات  -
 الدامس بالفضاء المجرات : ھى مجموعات من مالیین النجوم تكون جزراً من الضوء وسط محیط من الظالم 

تبلغ حداً من الضخامة حیث بھا  أذرع4الشكل ولھا  ىلولبوشكلھا مجرة درب التبانة فى نعیش  نحنوتختلف المجرات فى أشكالھا  -
الكثیر من المجامیع النجمیة بما فیھا المجموعة الشمسیة من تتكون وأكثر من مائتى ملیار من النجوم      
مجرة .   التقع المجموعة الشمسیة على إحدى أذرع و كوكبنا األرض .التى ینتمى إلیھا      

 أقرب األشیاء المشاھدة لنا فى السماء الشمس وكواكب المجموعة الشمسیة وأقمارھا . -
) الكواكب الداخلیة 1(

كب
وا

الك
ع 

وا
أن

 

) الكواكب الخارجیة 2(  
 صغیرة الحجم .◄
 صخریة .◄
المریخ  -ألرض ا -الزھرة  -عطارد ◄ 

 ضخمة الحجم .◄
 ذات طبیعة غازیة .◄
نبتون  -أورانوس  -زحل  -المشترى ◄ 

 قدیماً أراد أن یجد تفسیراً للظواھر الكونیة التى كان یالحظھا .ھ ألن اھتم اإلنسان منذ القدم برصد النجوم والكواكب -
 المآذن لوضوح الرؤیة علیھا عن سطح األرض .كان یتم استطالع الشھر العربى قدیماً بالصعود فوق الجبال و -
استكشاف الفضاء البعید یتطلب وضع المراصد الفلكیة خارج الغالف الجوى لألرض ألن الغالف الجوى وما بھ من أتربة یحجب  -

 الرؤیة جیداً . 
 خارجى .الستكشاف الفضاء ال ینشر اإلنسان حالیاً محطات فضائیة ویرسل األقمار الصناعیة خارج األرض -
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 الوحدة الرابعة : التركیب والوظیفة فى الكائنات الحیة
 امتصاص وانتقال الماء واألمالح المعدنیة فى النبات – 1

یأخذ النبات ثانى أكسید  حیث عملیة البناء الضوئى .فى المواد الموجودة فى بیئتھ  على یعتمد النبات األخضر فى تكوین غذائھ- 
 ة وفى وجود الضوء یكون غذاءه .الكربون من الھواء والماء من الترب

یتم و )كمیات ضئیلة جداً  ( یحتاجھاوالكالسیوم والنیتروجین  التى یحتاجھا النبات الفوسفور والمغنسیوم والزنك العناصر -
عن طریق الشعیرات الجذریة فى الجذور .  امتصاص الماء واألمالح المعدنیة من التربة

 المجموع الخضرى .والمجموع الجذرى من یتكون النبات  -
 وظیفة الجذر للنبات تثبیت النبات فى التربة وامتصاص الماء واألمالح من التربة . -
بحثاً عن الماء  مساحة كبیرة من التربةوتغطیة تثبیت النبات فى التربة ـیتفرع المجموع الجذرى ویتغلغل بین حبیبات التربة ل -

عھا لباقى  أجزاء النبات ( المجموع الخضرى ) لیستطیع صنع غذائھ . واألمالح التى یحتاجھا النبات فیمتصھا ویرف
 فیھا فجوة عصاریة كبیرة .    وبطبقة رقیقة من السیتوبالزم  مبطنة من الداخلوالشعیرات الجذریة تمتد من الجذر  -
مع حبیبات التربة  خر بسبب االحتكاكعمر الشعیرة الجذریة ال یتجاوز بضعة أیام أو أسابیع ألن خالیا البشرة تتمزق بین حین وآ -

 أثناء تمدد الجذر وتعوض ھذه الشعیرات باستمرار .
الشعیرات الجذریة 

 ) جدرھا رقیقة : تسمح بنفاذ الماء واألمالح خاللھا .1
) عددھا كبیر وتمتد خارج الجذر : یزید من مساحة سطح االمتصاص 2
ن تركیز محلول التربة : یساعد على انتقال الماء إلیھا من التربة بواسطة ) تركیز المحلول داخل فجوتھا العصاریة أكبر م3

 الخاصیة األسموزیة .
 مادة لزجة تساعد على تغلغل الجذر بین حبیبات التربة وتجذب الماء فتعمل كأغشیة مائیة وتسھل عملیة االمتصاص .) تفرز 4

 للماء. من منطقة ذات تركیز عال للماء إلى منطقة ذات تركیز منخفض: ھى انتقال الماء خالل غشاء شبھ منفذ  الخاصیة األسموزیة
: ھى فقدان الماء على ھیئة بخار ماء من الورقة أو األجزاء الخضراء األخرى إلى الوسط المحیط بھا عن طریق  عملیة النتح

 فتحات فى أوراق النباتات تسمى الثغور .
 ات للماء على ھیئة بخار ماء .: ھى العملیة التى یفقد فیھا النب تعریف أخر 
 الغشاء المحیط بالشعیرة .ھو الغشاء شبھ المنفذ فى الشعیرة الجذریة  -
 داخل الشعیرة الجذریة . منالتربة أعلى تركیزاً للماء  -
عن طریق الشعیرة الجذریة حیث أن تركیز الماء بین حبیبات التربة أعلى  ینتقل الماء إلى النبات -

ً من تركیز        ه داخل الشعیرة الجذریة ولذا فإنھ ینتقل من الخارج إلى داخل الشعیرة الجذریة طبقا
 . للخاصیة األسموزیة 

 :المراحل التى یمر بھا الماء حتى یصعد إلى باقى أجزاء النبات 
 ) تقوم الشعیرة الجذریة بامتصاص الماء من التربة عبر غشائھا شبھ المنفذ .1
یقوم  ل خالیا الجذر الذى یحتوى على اإلندودرمس ( البشرة الداخلیة ) الذى) ینتقل الماء خال2

 لماء إلى الساق واألوراق  ابتنظیم مرور الماء إلى داخل نسیج الخشب حیث یرفع      
ختیارى حیث یسمح الغشاء الخلوى لبعض األمالح التدخل األمالح إلى النبات بخاصیة النفاذ ا -

 طبقاً لما یحتاجھ النبات .بالمرور خاللھ      
 ختیارى.الیحتاج النبات إلى طاقة یحصل علیھا من عملیة التنفس لعملیة النفاذ ا -
 یفقد من خاللھا الماء .من الثغور  ارییحتوى عدداًُ◌ كب للورقة السطح السفلى -
 تغیر الخالیا الحارسة من شكلھا لتفتح وتغلق الثغر .وط كل ثغر بخلیتین حارستین ایح -

 : الماء والذائبات إلى كل أجزاء النبات انتقال
) المرحلة األولى : 1

 انتقال الماء والذائبات من التربة إلى الشعیرات الجذریة ثم أوعیة الخشب لجذر النبات بالخاصیة األسموزیة .◙       
 ختیارى .الانتقال األمالح المعدنیة بالنفاذ ا◙       

) المرحلة الثانیة : 2
 انتقال الماء والذائبات فى أوعیة الخشب بالساق .         

أعلى .  عندما یتبخر الماء من الثغور یفقد النبات كمیة من الماء على ھیئة بخار وھذا الفقد یولد شداً یرفع الماء والذائبات إلى -
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 : متى یحدث كسوف الشمس ؟1س
 ى ؟: قارن بین الكسوف الجزئى والكسوف الكلى والكسوف الحلق2س
 : اذكر احتیاطات األمان عند مالحظة كسوف الشمس ؟3س
 تنشأ ظاھرة خسوف القمر ؟ : متى4س
 : قارن بین الخسوف الكلى والخسوف الجزئى للقمر ؟5س
 : قارن بین كسوف الشمس وخسوف القمر ؟6س
 : ماذا تعرف عن التلسكوب ؟7س
 : ما الذى أثبتھ الحسن بن الھیثم ؟8س
 سكوب ؟ وبماذا تمكن بھ ؟: من أول من صنع تل9س
: ماذا تعرف عن : 10س

جـ) تلسكوب ھابل                                ب) المراصد                  أ) التلسكوبات الحدیثة             
و) مجرب درب التبانة                                ھـ) المجرات                         د) تلسكوب جیمس ویب    
ى) المجموعة الشمسیة  

 : اذكر أھمیة المجموع الجذرى ؟11س
 األمالح ؟الماء و: اذكر دور الشعیرات الجذریة فى امتصاص 12س
 : ما المقصود بعملیة النتح ؟13س
 ؟: كیف ینتقل الماء والذائبات إلى كل أجزاء النبات 14س
 أكمل ما یأتى :: 15س

..............................و  ..............................و  ..............................یحدث للشمس كسوف  -1

..............................و  ..............................یحدث للقمر خسوف  -2

..............................و  ..............................و  ..............................من الكواكب الصخریة  -3

..............................و  ..............................و  ..............................من الكواكب الغازیة  -4

 ضوء الشمس أثناء مروره أمامھا عن جزء من سطح األرض . ............................ما یحجب الشمس عند ............................تحدث ظاھرة  -5
 بین أشعة الشمس وبین جزء أو كل القمر . ..............................القمر إذا وقعت  ..............................یحدث  -6
..............................بداخلھا تسمى   ..............................األماكن التى یعمل بھا الفلكیون والتى تحفظ  -7

 للشمس عندما یقع القمر فى مدار أعلى بالنسبة لألرض . ..............................یتكون كسوف  -8
..............................م الفلكى م وسمى باس1990فى الفضاء فى إبریل عام  ..............................أطلق تلسكوب   -9

..............................وعرف باسم  ..............................تم إطالق أول قمر صناعى عام  -10

 م2014عام  ..............................بتلسكوب    ..............................سوف یستبدل تلسكوب  -11
..............................ایة الخسوف الكلى یمیل القمر إلى فى بد -12

..............................ال یتعدى زمن كسوف الشمس  -13

..............................حدث خسوف القمر ثالث مرات عام  -14

 ودراسة أحوالھا . ...........................وتعیین مواقع  ...........................و  ...........................و  ...........................صنع العرب آالت لرصد  -15
 تتم بسبب مقدار الضوء المنعكس من األشیاء على العین . ..............................أثبت الحسن بن الھیثم أن  -16
 بواسطة التلسكوب . ..............................جالیلیو أول من تمكن من رؤیة  -17
 نجم . ..........................أذرع وبھا أكثر من  .........................الشكل ولھا  .........................وھى  .........................نحن نعیش فى مجرة  -18
 ین حارستین . فى النبات بخلیت ..............................تحاط  -19
..............................خالل عملیة  ..............................یكون النبات األخضر غذاءه فى وجود  -20

 فى الجذور . ..............................یتم امتصاص الماء واألمالح المعدنیة عن طریق  -21
..............................رقیقة من تبطن الشعیرات الجذریة من الداخل بطبقة  -22

 بین حبیبات التربة . ..............................تساعد على تغلغل  ..............................تفرز الشعیرات الجذریة مادة  -23
..............................ن عملیة التى تحتاج إلى طاقة یحصل علیھا م ..............................للغشاء الخلوى خاصیة  -24

 إلى أعلى . ..............................یرفع الماء و  ..............................فقد النبات للماء یولد  -25
...........................تنظیم الماء إلى نسیج تقوم ب ..........................أو  ..........................یحتوى الجذر على تركیب من الخالیا یسمى  -26

..............................ینتقل الماء من التربة إلى الشعیرة الجذریة عن طریق الخاصیة  -27

..............................و  ..............................بین   ..............................تحدث ظاھرة خسوف القمر عند تواجد  -28
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 أمام العبارة الخاطئة :× ) ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (  √: ضع عالمة ( 16س
 مجرة درب التبانة دائریة الشكل ولھا تسعة أذرع وتتكون من مالیین النجوم .  -1
 تعتمد فكرة التلسكوب على تفریق مقدار كبیر من الضوء من النجوم البعیدة .  -2
 طارد من الكواكب ضخمة الحجم وذات طبیعة غازیة . یعد ع -3
 م  2006أخر كسوف للشمس شاھدناه فى منطقة الشرق األوسط كان عام  -4
 النظر إلى خسوف القمر یسبب أضرار شدیدة للعین .  -5
 ظاھرة الكسوف والخسوف ال تؤثر فى الحیاة على األرض .  -6
 تتكرر ظواھر الكسوف والخسوف بصفة دوریة ویمكن التنبؤ بھا .  -7
 یطالع اإلنسان منذ القدم النجوم والكواكب .  -8
 تمكن القدماء من وضع حسابات دقیقة لحركة النجوم والكواكب فى الفضاء .  -9

 زمن كسوف الشمس ال یتعدى سبع دقائق وعدة ثوانى .  -10
 من فوق سطح األرض بالعین المجردة عكس الكسوف .  یمكن رؤیة الخسوف بسھولة -11
 م . 1609یعد العالم فارادى أول من قام بصنع تلسكوب فلكى بنفسھ عام  -12
 یمكن مالحظة أكثر من نوع للكسوف .  -13
 یعتبر المجموع الجذرى فى النبات المسئول عن عملیة البناء الضوئى .  -14
 ماء إلى نسیج الخشب .خالیا اإلندودرمس تنظم مرور ال -15
الشعیرات الجذریة مبطنة من الداخل بطبقة رقیقة من الخشب فیھا فجوة عصاریة صغیرة  -16
 تتمیز الشعیرات الجذریة بأن لھا جدار سمیك .  -17
 تنتشر الثغور بشكل أكثر على السطح العلوى للورقة .  -18
 ن تركیز محلول التربة .تركیز المحلول داخل الفجوة العصاریة یكون أكبر م -19
 تمتد الساق وتتغلغل فى التربة لزیادة سطح االمتصاص .  -20
 یفقد النبات الماء على ھیئة بخار بعملیة البناء الضوئى .  -21
 تفرز الشعیرة الجذریة مواد لزجة . -22
 تحاط الجذور فى النبات بخلیتین حارستین .  -23
: ماذا یحدث عند : 17س

 التلسكوب الفلكى . عدم اختراع -1
 نظر شخص إلى الشمس مباشرة بالعین المجردة لفترة طویلة . -2
 وقوع القمر بالكامل فى منطقة ظل األرض . -3
 تم وضع كرة تنس أمام مصباح كھربى مرة بالقرب منھ وأخرى بعیدة عنھ . -4
 وجود القمر بین الشمس واألرض . -5
 ض .وقوع جزء من القمر فى منطقة ظل األر -6
 وجود األرض بین الشمس والقمر . -7
 وقع القمر بأكملھ فى منطقة امتداد مخروط الظل . -8
 وقوع القمر بأكملھ فى منطقة شبھ ظل األرض . -9

 لم توجد الخاصیة األسموزیة بالنبات . -10
 عدم وجود الغشاء الخلوى فى الشعیرات الجذریة فى النبات . -11
 ة تحیط بالثغر .لم تكن ھناك خالیا حارس -12
 قل تركیز المحلول داخل الفجوة العصاریة . -13
 عدم وجود ثغور على أوراق النبات . -14
 قام النبات بعملیة نتح داخل ناقوس زجاجى -15
 لم تفرز المادة اللزجة من خالل الشعیرة الجذریة . -16
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 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :18س
 عطارد ) -الزھرة -زحل -ة ضخمة الحجم وذات طبیعة غازیة ( المریخأى الكواكب التالی -1
 األقمار الصناعیة ) -النجوم  -األقمار  -المجرات عبارة عن مجموعة من مالیین  ( الكواكب  -2
 تنشأ ظاھرة خسوف القمر فى  -3

 ف الشھر القمرى بمعدل خسوفین كل سنة )منتص -نھایة الشھر القمرى   -(أوائل الشھر القمرى ویظل لمدة ساعة أو ساعتین      
 فارادى ) -جالیلیو  -أول عالم صنع تلسكوب فلكى ھو ( إدیسون  -4
 كسوف جزئى ) -خسوف كلى  -یحدث للقمر   ( كسوف كلى  -5
تنشأ ظاھرة خسوف القمر عندما تقع األرض والشمس والقمر على استقامة واحدة ویكون  -6

 الشمس بین األرض والقمر ) -القمر بین األرض والشمس  -( األرض بین القمر والشمس  
مجموعات من مالیین النجوم تكون جزرا من الضوء وسط محیط من الظالم الدامس من الفضاء وتختلف فى أشكالھا  -7

 الكواكب ) -المجموعة الشمسیة -المجرة -(األقمار الصناعیة      
 تحدث ظاھرة كسوف الشمس عندما تقع األرض والشمس والقمر على استقامة واحدة ویكون    -8

 الشمس بین األرض والقمر ) -األرض والشمس  القمر بین -( األرض بین القمر والشمس       
 الخاصیة األسموزیة ) -التنفس -النفاذ االختیارى -عملیة فقد النبات بخار ماء تسمى ( النتح -9

 أربعة ) -ثالثة  -اثنین  -من الخالیا الحارسة ( واحد  ..............................یحاط الثغر فى النبات بعدد  -10
 السیقان ) -الشعیرات الجذریة -( الورقة على امتصاص الماء واألمالح المعدنیة من التربة ..............................تعمل  -11
 السطح السفلى للورقة ) -السطح العلوى للورقة  -( الساق    ىتنتشر الثغور بكثرة عل -12
 الخاصیة االختیاریة) -یةالخاصیة األسموز -(التشرب تمتص الشعیرة الجذریة الماء عن طریق -13
 طویل ) -متوسط  -الشعیرة الجذریة عمرھا ( قصیر  -14
 خاصیة النفاذ االختیارى ھى    -15

 امتصاص الماء من التربة ) -فقد الماء فى صورة بخار ماء فى النبات   -( السماح لبعض األمالح بالمرور لحاجة النبات إلیھا       
 متوسط ) -رقیق  -سمیك  جدار الشعیرة الجذریة  ( -16
ملساء )  -لینة  -لزجة  -تساعد على جذب الماء ( صلبة  ..............................تفرز الشعیرة الجذریة مادة  -17
 یفقد ) -یتشرب  -النبات فیھا الماء ( یمتص   ..............................النتح عملیة حیویة  -18
 : : اكتب المفھوم العلمى19س
 مجموعات من مالیین النجوم تكون جزرا من الضوء وسط محیط من الظالم الدامس بالفضاء -1

 یحدث عندما یكون القمر بالكامل فى منطقة ظل األرض . -2

 آلة تقوم بتجمیع الضوء لرؤیة الكواكب والنجوم البعیدة بوضوح . -3

 یحدث عندما یدخل القمر منطقة شبھ الظل فقط . -4

 دما تقع األرض بین القمر والشمس على استقامة واحدة .یحدث عن -5

 یحدث عندما یدخل جزء من القمر منطقة ظل األرض . -6

 تركیب یمتد من بشرة الجذر یقوم بامتصاص الماء . -7

 فقد النبات للماء على ھیئة بخار ماء . -8

 فتحات صغیرة موجودة على سطحى أوراق النبات . -9

 غشاء شبھ منفذ من منطقة عالیة التركیز للماء إلى منطقة منخفضة التركیز . انتقال الماء خالل -10

 تركیب فى النبات یمر خاللھ الماء من الجذر إلى الساق إلى األوراق . -11

 خلیتان تحیطان بالثغر فى أوراق النبات . -12
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 : صوب ما تحتھ خط  فى العبارات التالیة :20س
 . الكواكبیین المجرة ھى مجموعات من مال -1

 .أدیسون أول من صنع التلسكوب الفلكى ھو العالم  -2

 عندما تقع األرض بین الشمس والقمر . كسوف الشمستحدث ظاھرة  -3

 من معرفة أوقات حدوث ظواھر كسوف الشمس وخسوف القمر . قدماء المصریینتمكن  -4

 حدوثھ بعامین . قبل مؤكدتمكن القدماء من معرفة أوقات الخسوف والكسوف بشكل  -5

 . دقیقة أو دقیقتینیظل خسوف القمر لمدة  -6

 الشھر الھجرى . أول تنشأ ظاھرة خسوف القمر فى -7

 للقمر عندما یقع القمر بالكامل فى منطقة ظل األرض . الجزئىیحدث الخسوف  -8

 عندما ال یصل مخروط الظل لسطح األرض . جزئىیحدث كسوف  -9

 . خسوف القمرد النظر إلى تستخدم أجھزة خاصة عن -01

 لتوجیھ التلسكوب إلى السماء . نھاراویفتح  مستطیلسقف المراصد على شكل  -11

 مجرة درب التبانة . وسط تقع المجموعة الشمسیة  -21

 .  غازیةعطارد والزھرة كواكب صغیرة الحجم وذات طبیعة  -31

 ربة .من الت والھواءتقوم الشعیرات الجذریة بامتصاص الماء  -41

 تغیر من شكلھا لتفتح وتغلق الثغر . بخلیة حارسةیحاط الثغر  -51

 لورقة النبات . العلوىتنتشر الثغور بكثرة على السطح  -61

 فى صعود الماء والذائبات إلى أعلى النبات . التنفستساھم عملیة  -17

 مادة لزجة تساعد على تغلغل الجذر بین حبیبات التربة . التربةتفرز  -18
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